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أكــد رئــيس اجملــلس الـبــلــدي لـنــاحــيـة
الـتـون كوبـري التـابعـة حملافـظة كـركوك
ــطــلب جنم الــديـن ان (اجلــسـر عــبــد ا
الـــرابـط بــ الـــتـــون كـــوبـــري واربـــيل
يــحــتـاج الكــثـر من 700 مــلـيــون ديـنـار
العـادة اعـمـاره) مشـيـرا الى ان ( دائرة
طـرق وجسور كـركوك وضعـته في خطة
ـشــاريع الـعـاجـلـة والـتي سـوف تـدعم ا
ـؤتـمـر إعـادة ـانـحــة  من قــبل الـدول ا
اعـمار العراق في الكويت). واضاف في
تـصريح امس أن (الـطريق بـ النـاحية
وكـركـوك مفـتوح لـسـالكـيه ولـكنه مـغلق
ــدمـر وال مـع اربـيـل بــســبب اجلــســر ا
أتـــوقع عــودة ســـريــعــة لـــلــطـــريق قــبل
اعــمــاره) الفـتــا الى أن (هــنـاك طــريــقـا
بـــديال مع قـــضــاء الـــدبس وآخـــر عــبــر
مــنـطــقـة طـق طق لـلــذين يـســافـرون من
كـركـوك وبـاقي احملـافـظـات الى اربـيل).
ــتــحـدث بــاسم شــرطــة كــركـوك وكــان ا
الــعـقـيـد افــروسـيـاو كــامل قـد اعـلن عن
مـوافـقـة رئـيس الوزراء حـيـدر الـعـبادي
عــلـى فــتح طــريق كـــركــوك اربــيل عــبــر
الـتـون كوبـري بالـنظـر الهمـيته لـسواق
ـركبات واختصاره وقت الوصول الى ا
اربيل. وكان اجلسر قد تعرض للتفجير
من قــبـل عــنــاصــر الـبــيــشــمــركــة خالل
االحـداث الــتي اعـقـبت االسـتـفـتـاء عـلى
انـفصـال اقليم كـردستان في  15 ايـلول
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مـا ادى الى نزوح اكـثر من  200 عـائـلة
كـردية خالل اسـبوعـ وعلى احلـكومة
ناطق االحتـادية توفـير احلمـاية لتـلك ا
ـسـاعدة االرهـابـي واحلـكـومـة قامت 
وذلـك مـن خالل ســـــــحـب الـــــــسـالح من
). واضـــاف الــبـــيــان ان (مــا الـــقــرويــ
ناطق الكردية يـحدث هو خطة لتفريغ ا
من ســكــانــهـا االصــلــيـ فــيــمــا طـالب
بـاجتماع طار الحزاب الكردية لتحدث
حـول خطورة الوضع والسكوت وعدم
اظـهـار مـوقف يجـعـلـكم امـام مسـؤولـية

كبيرة و تاريخية). 

2017 .وطــــالـب االهــــالي احلــــكــــومــــة
االحتــاديــة بــتــعــجــيل اعــمــال اجلــســر
بـالـنظـر لـلصـعـوبات الـتي يـواجهـونـها
فـي رحالتــــهـم وتــــنــــقالتــــهم الغــــراض
جتـاريـة وعالجـيـة. الى ذلك اكـد الـنائب
ــقــراطي الــكــردسـتــاني عـن حـزب الــد
شــاخـوان عـبـدالـله ان (تــكـرار هـجـمـات
ــنـاطـق الـكــرديـة تــنــظـيم داعش عــلى ا
تــســبب عــنـه نــزوح نــحـو 200 عــائــلــة
كـردية بقـضاء داقوق).وقـال عبدالله في
بــيـان امس إن (تــكـرار هــجـمـات داعش
عـلى قـرى ومـناطـق الكـرديـة في داقوق
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كـــشف رئــيس مـــجــلس الـــوزراء حــيــدر
الـعـبـادي عن  صـدور توجـيـهـات جـديدة
ـوانئ لــتــسـهــيل مــرور الــبــضـائع فـي ا
ومــســاعــدة الــتــجــار وتــســهـيـل عــبـور
وانئ الـعـراقـيـة). وقال الـبـضـائع عـبـر ا
الـــعــبـــادي خالل مـــؤتــمـــره الــصـــحــفي
االســـبــــوعي امس الـــذي يــــعـــقب عـــقـــد
اجمللس جللسته االسبوعية ان (اجمللس
اصـدر توجـيهـات جديـدة لتـسهـيل مرور
وانئ ومـسـاعدة الـتـجار الـبـضائـع في ا
ـوانئ وتـســهـيل عـبـور الـبـضـائع عـبـر ا
الــعــراقـــيــة). كــمــا اشــار الــعــبــادي الى
(مـنـاقـشـة اجمللـس خالل جلـسـته قـضـية
ـــثــــلث الــــعـــراقي ضــــبط احلــــدود في ا
ـئـات من الـتــركي االيـراني).  وتـظـاهـر ا
الـتـجـار اول امس فـي بـغـداد احـتـجـاجًا
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تــمــكـنت قــوة من احلــشـد الــشــعـبي
ـسـاعـدة االهالي مـن احبـاط تـسلل
عـنـاصر من داعـش الى احدى الـقرى
الــتــابـــعــة حملــافــظــة كــركــوك  بــعــد
اشـتباكات اندلعت ب اجلانب كما
تمكن اهالي القرية من قتل احد ابرز
قــادة تـنــظـيم داعش. وقــال مـسـؤول
اعالم مـحور الشمال للحشد الشعبي
جـودت عسافي في تصريح  امس ان
(اشـــتــبــاكـــات انــدلــعـت فــجــر امس
بــالـــقــرب من نــاحــيــة تــازة جــنــوب
كـركوك ب ارهـابيي داعش واهالي
قــريـة دكــشـمــاني مـا ادى الى اغالق
طـــريـق كـــركـــوك- بـــغــــداد لـــبـــعض
الــــوقت) مــــوضــــحًـــا ان (عــــدداً من
ارهـابيي داعش كانوا بصدد التسلل
الـى الــــقــــريــــة مــــا ادى الى انــــدالع
االشــتـبـاكـات وعــنـد وصـول قـوة من
احلـــشــد الـى مــوقع االشـــتــبـــاكــات
اضـطر االرهـابيـون الى االنـسحاب).
وبـحسب مـسؤولـ في احلـشد  فإن
االشـتباكات لم تسفر عن اي قتيل او
جــــريح. وأعـــلـن مـــصـــدر أمــــني في
كـــركــوك عن مــقـــتل أحــد أبــرز قــادة
داعش بـاشتبـاكات جنـوب احملافظة.
وقــال في تــصــريح إن (أهــالي قــريـة
دكـشـمـاني الواقـعـة بـ ناحـيـة تازة
والــرشـاد تـمــكـنــوا أثـنـاء تــصـديـهم
لــعــنـاصــر من داعش بــالـتــعـاون مع
افـراد احلـشـد التـركـمـاني في الـلواء
 16مـن قتل أحـد ابرز قـيادات داعش
ـــــــدعـــــــو مـال نــــــوزاد اإلرهـــــــابـي ا
اجلــوالي) مــوضــحًــا  أن (اجلـوالي
يــــعــــد من قــــيــــادات اخلط األول في
اجملــالـس الــعــســكـــريــة لــلـــتــنــظــيم
اإلرهــابي ويــعـمل ضــمن مــجـمــوعـة
تــضم قــيــادات تــعــمل عــلى تــنــفــيـذ
عمليات خطف واستهداف ومهاجمة
الــقـرى والــطــرق الـرئــيـســة وتـلــجـأ
نطقة الشاي غرب قضاء لالخـتباء 
الـطوز ووادي زغـيتـون وأبو خـناجر
مـع اإلرهــــــــابـي الــــــــفــــــــار حــــــــربي
اجلــوالي).وتـاتي هـذه االشــتـبـاكـات
بــعـد ان هـاجم مـسـلـحـون من داعش
قـرية آويي عـلي في منطـقة حفـتغاز

مـا ادى الى اسـتشـهاد مـواطن كردي
واصـــابـــة ثالثـــة اخـــريـن بـــجــروح.
والـقت الـقوات األمـنـية الـقـبض على
نطقة البو عنصرين من داعش في 
شــــجل في نــــاحـــيــــة الـــصــــقالويـــة
ـحافظة االنبـار.وقال الناطق باسم
مـركـز اإلعالم األمـني الـعـمـيـد يـحيى
رســـــول في بـــــيــــان امـس ان (فــــارز
مـديرية االسـتخبـارات العسـكرية في
شاة  51الـفرقة الـفوج الثـاني لواء ا
 14 واســـتـــمـــراراً لـــفــعـــالـــيـــاتـــهــا
الــتـعـرضـيــة الـقـائـمــة عـلى مالحـقـة
وتـعقب مـا تبـقى من فـلول عـصابات
ـــعـــلـــومـــات داعـش االرهـــابـــيـــة و
اسـتخبارية دقيـقة ألقت القبض على
أثـــنـــ من اإلرهـــابــيـــ وهـــمــا من
ادة ـطلوبـ للقضـاء وفق احكام ا ا
 4إرهـــاب) مــضــيـــفًــا  ان (الــقــوات
األمـنـية في قـيـادة عمـلـيات اجلـزيرة
عــثـرت عـلى حـزام نــاسف وعـبـوتـ
نـاسفت محلية الصنع خالل واجب
تــفـتــيش في قـضــاء عـنه). مـن جـهـة
اخـرى حـذر رئيس مـجـلس مـحافـظة
صـالح الــدين احــمـــد الــكــر من ان
احملــافــظــة التــزال عـرضــة لــتــهــديـد
داعش فـيـما تـنشـغل عـناصـر امنـية
بـ(االتــاوات وتـهــريب الـنــفط). وقـال
فـي بيـان امس ان احملـافـظـة (مـهددة
مـن  داعش وعـــنـــاصـــر بـــالـــقـــوات
االمنية منشغلة بتهريب النفط وأخذ
ـــــــواطــــــــنـــــــ في االتـــــــاوات مـن ا
الــســيـطــرات) مــوضــحًـا ان (داعش
ـنـاسـبـة يـخــتـار االمـاكن واألوقـات ا
لـتنفيذ هجماته وقـد ابلغنا احلكومة
ــركــزيــة بــكل تــلـك األمــور). وحـذر ا
الـكر (من كـارثة ستـحل باحملـافظة
اذا لـم تــتم مـــعــاجلـــة وجــود داعش
فــيــهــا ) مـؤكــدا ان (هــنــاك عـائالت
بــدأت تــنـزح مـن مـنــاطــقـهــا بــسـبب
وجــــــود داعش).فـي غـــــضـــــون ذلك
شــرعت قـوة أمـنـيـة مــشـتـركـة ضـمن
الــقـيــادة ذاتـهــا بـ(عـمــلـيــة تـفــتـيش
ـنــاطق شــرق وغـرب وادي واســعــة 
حـوران لـغـايـة مـنـطقـة احلـسـيـنـيات
وجـنوب غرب نـاحية كبـيسة لـتعزيز
األمـن واالسـتــقـرار هــنـاك) بــحـسب
الـبـيـان. جـنـائيًـا  أحـبـطت الـشـرطة

االحتـادية عـملـية بـيع مئـات الدراهم
األثرية الرومانيةً وسط بغداد.

 وقـــال قـــائــد الـــشـــرطــة االحتـــاديــة
الـفـريق رائـد شـاكـر جـودت في بـيان
امـس إن (الــلــواء الـــثــالـث- شــرطــة
احتـاديــة أحـبط عـمـلـيـة بـيع عـمالت
مـعــدنـيـة أثـريـة وألـقى الـقـبض عـلى
ـتـهـمـ خالل كـمـ نصب لـهم في ا
مـنـطـقـة عـرصـات الهـنـديـة بـبـغداد)
مـوضـحًـا ان الـقـوة ضـبـطت بـحـوزة

ــتـهــمــ (عـمالت أثــريـة مــعـدنــيـة ا
ـة عـددها  790 درهـمـاً مـعـدنـياً قـد
أثــريــاً رومـانــيــاً). الى ذلك أصـدرت
مــحـكـمـة جــنح الـرصـافــة اخملـتـصـة
بــقـضـايـا الـنــزاهـة وغـسـيل األمـوال
ة االقـتصـادية أربـعة احـكام واجلـر
جـديــدة بـالـسـجن ضـد مـديـرة دائـرة
الــتـســجـيـل الـعــقـاري الــسـابــقـة في

كربالء. 
ـفــتش الــعـام لــوزارة الـعـدل وقــال ا

حــسن حــمــود الــعــكــيــلي فـي بــيـان
ــدانـة - تــلــقـتـه(الـزمــان) امس ان (ا
ح.م.ج -  ارتــكـبت عــمـدا عـام 2005
مــا يـخــالف واجـبــاتـهــا الـوظــيـفــيـة
عــنــدمـا كــانت مــديـرة فـي دائـرتــهـا
وذلك بــإضــافـة قــيــود وهـمــيــة عـلى
ســجالت عــقــاريــة بــهــدف مــنــفــعـة
اشخاص على حساب الدولة وامالك

 .( واطن ا
وأضـاف ان (احملكـمة أصـدرت أربعة
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عـــزا عــضــو فـي ائــتالف الـــنــصــر
دعـوة رئيس مجلس الوزراء حيدر
الـــعـــبــادي اكـــثــر مـن عــشـــر قــوى
ســيـاســيـة فــائـزة لــعـقــد اجـتــمـاع
مـوسع الى تعـثر حتالـفات تـشكيل
الـــكـــتـــلـــة االكـــبـــر مـــوضـــحًـــا ان
االجـتمـاع سيـناقش آلـيات تـشكيل
ـبـاد ـقـبـلـة ويـؤكـد ا احلـكـومـة ا
الـتسـعة الـتي اتفق عـليـها ائـتالفا
الــنــصــر وسـائــرون.وقــال الــنـائب
وعــضـو االئـتالف طه الـدفـاعي في
تـصريح امس ان (تعثر التحالفات
الـراميـة لتـشكـيل الكـتلـة االكبر مع
حــراجــة الــوقـت دفــعــا الــعــبـادي
لــــدعـــوة اكــــثـــر مـن عـــشــــرة كـــتل
ســيـاســيـة فــائـزة لــعـقــد اجـتــمـاع
ــنــاقــشـة الــيــات تــشــكـيل مــوسع 
ــقــبــلــة). واوضح ان احلــكـــومــة ا
ـبـاد (االجــتـمـاع ســيـركـز عــلى ا
الــتي سـتـســيـر عـلــيـهـا احلــكـومـة
ـقـبلـة) مضـيفًـا ان (االجتـماع لم ا
يـــحـــدد مـــوعـــده بـــشـــكل نـــهـــائي
بـانـتظـار اجوبـة الكـتل السـياسـية
الــراغـــبــة بــحــضــور االجــتــمــاع)
مـــرجـــحًــــا  ان (تـــقـــوم الـــلـــجـــنـــة
الـتحضـيرية التي شـكلهـا العبادي
بــتـحــديــد مـوعــد االجـتــمـاع خالل
ــقــبــلــة).ولــفت االيــام الــقـــلــيــلــة ا
الــدفــاعي الـى ان (اعالن الــتـفــاهم
االولـي بـ الـنـصـر وسـائـرون هو
جــزء من تــفــاهــمــات ســابــقــة بـ
ـجـمـلـهـا عـلى الـطـرفـ ارتـكـزت 
مـباد تـسعـة متفق عـليـها تـمثلت
بـــأنه حتــالف عـــابــر لــلــطـــائــفــيــة
ـعـاجلـة الـدولة واالثـنـيـة ومـباد 
من مــكــافــحــة الــفــســاد وتــشـكــيل
حـكــومـة تـكـنـوقـراط من الـكـفـاءات
وتـقــويـة الـقـوات االمـنـيـة وحـصـر
السالح بيد الدولة) مؤكداً ان (كل
باد طـرف سياسي يـوافق على ا
مـكن ان يلتحق بهذا الـتسعة من ا
الــتــحـالف). فـي غـضــون ذلك أكـد
الــصــدر لـلــسـفــيــر الـيــابــاني لـدى
بـغـداد فـوميـو إيـواي حـرصه على
قـبلة بـالبلد أن تـنهض احلكـومة ا

وإحداث نقلة في الوضع العام.
ــكــتب الــصــدر عـان  وقــال بــيــان 
االخـير اسـتقـبل إيواي في الـنجف
األشـرف امس وعرض عـليه رؤيته
ــقــبــلــة وأكــد لــشــكـل احلــكــومــة ا

حـــرصه عــلـى أن (تــكــون حـــكــومــة
أبــويّـــة وطــنــيـــة تــنــهض بـــالــبــلــد
وإحـداث نـقلـة في الوضع الـعام من
أجـل تـوفــيـر الــعــيش احلـر الــكـر
لـــلــفــرد الــعــراقـي دون الــنــظــر إلى
انــتــمــائه) من جــهــته  اســتــعـرض
إيــواي (الـتــجـربـة الــيـابــانـيــة بـعـد
ـيـة الـثـانـيـة  وكـيـفـيـة احلـرب الـعـا
نـهوض اليابـان وتقدمهـا الصناعي
والــعــلــمي).مـن جــهــة اخــرى شـدد
رئـــيس جلـــنـــة تـــقـــصي احلـــقـــائق
ـانـيـة بـخـروقـات االنـتـخـابـات الـبـر
الـنائب عادل نوري على ضرورة ان
يــــكــــون الـــعــــد والــــفـــرز الــــيـــدوي
لــصـنــاديق االقـتــراع بـشـكـل مـطـلق
ئـة.وقال نوري في وبـنسـبة مـئة بـا
تــــصـــريح ان (جــــمـــيع  الــــنـــتـــائج
االلـكـتـرونـيـة بـعـد تـشـريع الـتعـديل
الـثالث لقانون االنتخابات اصبحت
مـجـمدة وبـاطـلة والقـيـمة لـهـا حل

انـــتــهــاء الـــعــد والــفـــرز الــيــدوي)
مــــشـــيـــراً الـى  ان (حـــرق مـــخـــازن
الـــرصــافــة وحتــطـــيم االجــهــزة في
جــــانب الـــكــــرخ انـــهـى كل قــــيـــمـــة
اعــتــبــاريــة لــنــتــائج الــعــد والــفـرز
االلـكتروني ولن نعترف باي نتائج
اعــلـنـت سـابــقـا قــبل انـتــهـاء الــعـد
والـــــفــــــرز الـــــيـــــدوي ). وتـــــابع ان
(البعض يحاول التحايل وااللتفاف
عـلى الـقانـون من خالل احلديث عن
عـــد وفـــرز جــزئـي وهــو امـــر غـــيــر
صـحـيح ولن نـقبل بـه بشـكل مـطلق
ألنـه باالصل ال توجد نتائج كي يتم
اعــادة عـــد جــزء مــنــهــا) عــلى حــد

تــــعــــبــــيـــره. ورأى ان (تــــصــــويت
ان عـلى الـقانـون اعـاد االمور الـبـر
الـى حلــــظــــة اغالق الــــصــــنــــاديق
ـان فــالــقــانــون الــذي شــرعه الــبــر
انـــــهى نـــــتــــائـج الــــعـــــد والــــفــــرز
االلـكتـروني واصبح ال اعـتبـار لها
بـالـتـالي فـان الـعـد والـفـرز الـيدوي
ســيــكــون بـشــكل مــطــلق وجلــمـيع
ئة واي الـصناديق وبنسبة مئة با
كالم او اجتهاد او تفسير غير هذا
مـشددا فـهـو غـيـر مقـبـول ومـردود)
عــلى ان (اي اجـراء لــلـعــد اجلـزئي
هـو باطل ومـخالـف للقـانون). وفي
اقــلــيم كـردســتــان أعـلــنت  حــركـة
ــشـاركـة في أي تــغـيــيـر رفـضــهـا ا
حتـــــــالـف يـــــــقـــــــوده احلـــــــزبـــــــان
ــقــراطي واالحتـــاد الــوطــني الـــد
ــــان الـــــكــــردســـــتــــانـي في الـــــبــــر
الـعراقي.وقال  القـيادي في احلركة
كـاروان هـاشم إن (مـوقـفـنـا واضح
ويـتمـثل بأننـا نرفض الـتحالف مع
قراطي والوطني في احلـزب الد
ــان الــعــراقي بــأي شــكل من الــبــر
االشــكــال) مــضــيــفــا ان (رؤيــتــنــا
مــخــتـلــفــة تـمــامــا عن رؤيــة هـذين
احلـــزبـــ في مـــخـــتــلـف اجملــاالت
ـــــــــــــــســـــــــــــــائـل وحـــــــــــــــتـى فــي ا
ـاذا الــوطــنــيـة).وتــســاءل هــاشم (
يــدعـو احلـزبـان الى وحـدة الـصف
ـــــشـــــاركـــــتــــهـم في بـــــيع هـل هي 
كــــردســــتــــان أم لــــســــرقـــة واردات
كردستان) بحسب تعبيره . وشدد
عــلى أن حـزبه (اليـشـارك في هـكـذا

أجندات ).

{دمـشق - ا ف ب: أفـادت وكـالـة األنـباء
الـســوريـة الــرسـمــيـة (ســانـا) فــجـر امس
الثالثـاء أن صاروخـ اسرائيـلي سـقطا
قــــرب مــــطــــار دمــــشـق الــــدولي من دون

إضافة أي تفاصيل.
وأوردت ســانــا فـي خــبــر عـــاجل ســقــوط
صـاروخـ إسـرائـيـلـيـ في مـحـيط مـطار
دمشق الدولي في جنوب شرق العاصمة
ـــــوقع مـن دون أن تـــــوضح طـــــبـــــيــــعـــــة ا
سـتهدف وال ما اذا كان القصف تسبب ا

بأي خسائر بشرية او مادية.
ــرصــد الــسـوري من جــهــته قــال مـديــر ا
حلقوق االنسان رامي عبد الرحمن لوكالة
فـــــــرانـس بـــــــرس إن (الـــــــصـــــــاروخـــــــ
االســرائــيــلـيــ اســتــهــدفـا مــســتــودعـات
طار) أسلـحة حلـزب الله اللـبناني قـرب ا
مــشـيــراً الى ان (الــقـصف لـم يـســفـر عن

انفجارات ضخمة).
واضـــاف (فـــشـــلـت مـــضـــادات الـــنـــظـــام
بـاعـتـراض الـصـواريخ الـتي  اطالقـهـا)
مـــشــــيـــرا إلى أن (الـــضـــربــــة وقـــعت في
الــســاعــة  1,00 الـــثالثــاء  22,00 ت غ

.( االثن
من جــهــتـه قــال مــتــحـــدث بــاسم اجلــيش
اإلسرائـيلي ردا على أسئـلة (ال نعلق على

علومات الصادرة من اخلارج). ا
ومــنـذ بــدء الـنـزاع فـي سـوريـا في 2011
قصـفت اسـرائيل مـرارا أهـدافاً عـسكـرية
لـلـجـيش الـسـوري وأخرى حلـزب الـله في
سـوريا وطـال القـصف مرات عـدة مواقع

قرب مطار دمشق الدولي.
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دانة احـكام غيابية منـفصلة بحق ا
مـدة احلكم الـواحد احلـبس الـشديد
ـدة ثالث سـنوات لـيصـبح مجـموع
مــدة سـجــنـهـا  12 ســنـة مـع حـجـز
ـنـقـولـة). ـنـقـولـة وغـيـر ا أمـوالــهـا ا
يـــشـــار الى ان احملـــاكـم اخملـــتـــصــة
بـالـنزاهـة سبق ان أصـدرت عددا من
دد مـتـفرقـة بحق االحـكـام بالـسـجن 
ـدانة لتالعبها بأضابير عقارية في ا

كربالء.
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تـعـادل مـنتـخب فـرنـسا مع نـظـيره
ــاركي فـي مــبــاراة ســلــبــيـة الــد
أقــيــمت أمس الــثالثــاء بــاجلــولـة
الــثـالــثــة من اجملـمــوعـة الــثـالــثـة
لـيتأهل الفريقان إلى الدور الثاني.
ضــمــنت فــرنــســا بــهــذا الــتــعـادل
صـدارة اجملـموعـة لتـرفع رصيـدها
إلى  7نـــقــاط لــتــنـــتــظــر وصــيف
اجملـمـوعة الـرابـعة بـ مـنتـخـبات
نيجيريا األرجنت وأيسلندا. كما
ــركـز ــارك ا حــجــز مـنــتــخب الـد
الــثـاني بـرصـيـد  5نـقـاط لـيـواجه
كـرواتـيـا في الدور الـثـاني. اما في
ـبــاراة الـثـانـيـة فـقـد فـازت بـيـرو ا
عــلى اسـتـرالــيـا لـيـودع الــفـريـقـ
ـونـديـال مـن الـدور االول وجتري ا
الـيـوم األربـعاء  4 مـبـاريـات ضمن
اجلـولـة األخيـرة للـدور األول حيث
يـلتـقي في األولى كوريـا اجلنـوبية
ــكــســيك ــانــيـــا وبــالــثــانــيــة ا وأ
والــسـويــد بـالــتـوقــيت ذاته فــيـمـا
ـباراة الـثالـثة صـربيا يـلتـقي في ا
والـبرازيل وفي الرابعة كوستاريكا
وسـويـسـرا بـالتـوقـيت نـفـسه غلب
عـــلى أداء الـــفـــريـــقــ احلـــذر في
الـــــشــــــوط األول مع مـــــحـــــاوالت
فـرنسـية أكـثر ولكـنهـا غيـر مؤثرة
ــرمى بــتـــســديــدة خــادعــة عـــلى ا
ألولـيـفـيه جـيرو أبـعـدهـا احلارس
ن قص األ كـاسبر شـمايكل من ا
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مـليـاري دينار لـتسديـد مسـتحقـات عقود
يناء الـرياضي. وقال بيان العـبي نادي ا
لــوزارة الـنـقل ان (الـوزارة تــقـدمت بـهـذا
ــقــتـرح شــريـطــة الــتـزام إدارة الــنـادي ا
بـتقد كشوفاتها احلسابية واخضاعها
ـكلـفة ـاليـة ا لـلـتدقـيق من قـبل الـلجـان ا
ــهــمــة) وأشــارت الى  ان (ادارة بــهــذه ا
الــنـادي تـتــحـمل تـبــعـات تـأخــيـر تـقـد
ــالـيــة وعــقـود الــكــشـوفــات واجلــداول ا
ـوجب الـضوابط الـالعبـ وان تـعـمل 
والـقـوان والـتـعلـيمـات).وكـان العـبادي
قـد وعد الـشعب باعـادة بنـاء كل ما دمره
االرهـاب وخـصـوصًـا االنـسـان. وقـال في
ؤتـمر الـدولي للـوسطـية كـلمـة القـاها بـا
واالعــــتــــدال الـــذي فـي بـــغــــداد في وقت
ســابق من يــوم امس  ان (الــوحــدة بـ
ابـنــاء بـلـدنـا قـهـرت االرهـاب والـدواعش
ــخــتــلف اطــيــافــهم وجــمــعـت الــنــاس 
ومــشـاربـهم فـوضـعــوا يـدهم بـيـد بـعض
وحـــقـــقـــوا االنـــتـــصـــار) مـــضـــيـــفًـــا ان
(عـــــصـــــابـــــات داعش مـــــشـــــروع هــــدام
وتـخـريـبي لـالمـة ولكـنـنـا قـررنـا هـنـا في
أساة بـغداد القضاء علـيه وإنهاء هذه ا
وســـنــعـــيــد بــنـــاء كل مـــادمــره االرهــاب

عـلـى فـرض تـعـرفـة كـمـركـيـة فـيـمـا نـفت
ـنـافذ احلـدوديـة زيـادة الـرسوم. هـيـئـة ا
الـى ذلك اعـلن الــعـبــادي عن (اسـتــمـرار
عـمل احلـكومـة بكـامل صالحيـاتهـا حتى
نـهــايـة عـمـرهـا الـدسـتـوري) كـمـا طـالب
سـلحـة كافة بـ(نـزع اسلـحة اجلـماعـات ا
في عموم العراق) داعيًا  وسائل االعالم
الى (عـدم نـشر االخـبـار غيـر الـدقيـقة في
) واصــفًـا الـعــمـلـيـة قــضـيـة اخملـتــطـفـ
ــة ارهــابــيــة). وتــضــاربت بــأنــهــا(جــر
االنــبــاء بـــشــأن تــفــاصــيل خــطف ســتــة
مــدنـيـ  فـي اطـراف كـركــوك عـلى ايـدي
. وفي شـأن اخر ردّ مـسـلـحـ مـجـهـولـ
عــلى ســؤال يــتــعـلـق بـتــســريب اســئــلـة
االمــتــحـانــات بــالـقــول ان (عــمـلــيــة نـقل
تـغير الـصالحيـات الى احملافـظات هـو ا
الــرئـيس فـي الـقـضــيـة). ووافق مــجـلس
الــــوزراء امـس الــــثالثـــــاء عــــلى صــــرف

وباالخص بناء االنسان). وحذر العبادي
). وقــال انـهم ـرجــفـ ـن وصـفــهم بـ(ا
(يـــريــدون اثــارة الـــشــائـــعــات واخلــوف
ويــضـخــمـون من اعــمـال الــعـدو وهـؤالء
كـــانــوا مــنــذ زمن الـــرســول وهم خــطــر

داخلي). 

حيدر العبادي

وتــسـديـدات أخـرى ضـعـيــفـة لـعـثـمـان
ـبـلي وأنـطـوان جـريـزمـان وضـربة د
رأس مـن رافــائــيـل فــاران بــعـــيــدا عن
الـقائم األيسر. على اجلهة األخرى كان
كـريـستـيـان إريكـسن عـنوان اخلـطورة
ـارك حيث كاد أن يسجل الـوحيد للد
بـعد مرور  30 دقـيقة من هـجمة مرتدة
سـريـعـة أحـبـطـهـا احلـارس الـفـرنـسي
سـتيف مانـداندا بجـسده وفي الشوط
الــثــاني ســدد مـرتــ األولى أبــعــدهـا
مــانـدانــدا بـصـعــوبـة وأخــرى بـجـوار

ن. حتـــسن أداء الـــديــوك الـــقـــائم األ
نــســبــيـا فـي الـشــوط الــثــاني بــنـزول
الـبديـل بـينامـ ميـندي ونـبيل فـقير
مـكـان لوكـاس هـيرنـانـديز وجـريـزمان
لـتـنـشط اجلـبـهة الـيـسـرى بـانـطالقات
وعـرضـيـات ميـنـدي كـما كـاد فـقـير أن
يــسـجل من تــسـديـد قــويـة. أمـا مـدرب
ــارك فــأشــرك فــيــكــتــور فــيــشــر الــد
وكـاسبر دولبـرج مكان بيـوني سيستو
وأنـدريـاس كـورنـيـلـيـوس إال أن قـلبي
دفــاع فــرنـــســا فــاران وكــيــمــبــيــمــبي

ن جـبـريل ســيـديـبي والــظـهـيــر األ
كـانــوا في شـبه نـزهـة بـيـنـمـا ضـمن
كـانتي وسـتيفـن نزونزي االسـتحواذ
ـلـعب.  وفي الـدقـيـقة 77 فـي وسط ا
ـبلي شـارك كـيـليـان مـبابـي مكـان د
فـي آخـر تــبـديالت ديــديه ديــشـامب
وعـاد فقـير ليـسدد كـرة قوية أبـعدها
شـمايكل بصعوبة بالغة لينقذ مرماه
من مـحـاولـة خـطـيرة بـالـدقـيـقة ?82
ويـــعــزز ســـجل فـــريــقـه خــالـــيــا من

الهزائم في الدور األول.


